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 خالصه اجرایی

آغاز شده و تاانننن بای    ( 2015)مارس  1394جنگ عربستان علیه یمن از فروردین سال 

 .ها آواره بر جاا  ذااشاته اسات   هزار مجروح و میلینن 35از هفت هزار نشته و بی  از 

جمهنر  نه به دنباال  یسئ، ربرآورده نشدن مطالبات مردمی در دولت عبدربه منصنر هاد 

برننار  علی عبداهلل صالح در جریان خیزش نشنرها  اسالمی منسنم به بهار عربی رو  

ه اعتراضات مردمی را فراهم نرد. شدت ذارفتن اعتراضاات با    دوباره نار آمده بند، اسباب

از نشنر ها(، منجب شد هاد  از مقام خند استعفا داده و )حنثی ..ّ.رهبر  نیروها  انصارا

به دنبال استعفا  هاد ، عربستان سعند  به منظنر بازذرداندن مشروعیت باه  . خارج شند

دولت مستعفی، با تشکیل ائتالفی از نشنرها  عربی، حمله نظامی خند باه یمان را آغااز    

    هانایی   هاا  ذارد و همچنان یمن هاد  بمبااران  سال و نیم از آن زمان می 2نرد. حدود 

شادن  ذیرد. در این میان مردم یمن هر روز شاهد نشاته ها  ائتال  قرار میپی در پی نیرو

ماه  30تعداد زیاد  از غیرنظامیان، زنان و نندنان خند هستند. عربستان با ذاشت بی  از 

حمله به یمن نه تنها نتنانسته به اهدا  اعالمی خند در عرصاه اساتراتکیو و دیملماتیاو    

نخسات   .ها با شکست و نانامی نیز مناجه شاده اسات  زهدست یابد، بلکه در برخی از حن

حکایم روابام مصالحتی    ائتال  به رهبر  عربستان به یمن منجاب ت نیروها  حمله اینکه 

ا ؛ و دوم آنکاه با  رئیس جمهنر اسبق یمان شاده اسات    ،صالح ..ّ.و علی عبدا ..ّ.میان انصارا

       اساتان از  13« امیاد  احیاا  »و « طنفاان قاطعیات  »مااه از آغااز عملیاات     30وجند ذاشت 

   .قرار دارداستان یمن در اختیار دولت مستقر در صنعا  20

ها و ذزارش حاضر به جدیدترین تحنالت عرصه بحران یمن و ننشگران آن پرداخته و تحلیل

 1دهد.ها و مرانز مطالعاتی خارجی در این زمینه را منرد بررسی قرار میمطالعات رسانه

                                                            
الشرقخبرذزار  رویترز؛ خبرذزار  فرانسه؛ خبرذزار  اسنشیتدپرس؛ سازمان ملل متحد؛ سازمان بهداشت جهانی؛ روزنامه 1 

؛ شبکه خبر  الجزیره؛ خبرذزار  (Middle East Eye)  ایست آپایگاه خبر  میدلتلگرا ؛ ؛ روزنامه دیلیاالوسم

ذلنب (؛ روزنامه بنستنن Foreign Affairs(؛ سایت تحلیلی فارین افرز )Bloombergسی.ان.ان؛ شبکه خبر  بلنمبرگ )

(Boston Globe( ؛ سازمان دیدبان حقنق بشر)Human Rights Watch( ؛ مؤسسه خاورمیانه)Middle East 

Institute( ؛ سایت عرب نینز)Arab News( ؛ روزنامه الحیات)Al Hayat Newspaperجی (؛ شنرا  روابم خار
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  الف( تحوالت صحنه

 عربستان*

، نشست ائتال  عربی در ساطح وزرا  خاارجی و راساا     1396آبان  7روز یکشنبه  -1

ستادها  نشنرها  عضن در ریاض برذزار شد. منضنع اصلی این نشست، بررسی اوضاع 

ترین محنرها  آن منضنع مقابله با ایران و وضع میادانی در یمان باند. در    یمن و از مهم

، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن، ذزارشی از اوضاع یمن 2فیاین نشست عبدالملو مخال

تارین حاامی   ارائه داد و عادل الجبیر، وزیرخارجه عربستان، مادعی شاد ناه ایاران بازرگ     

نند. وزیر خارجه عربستان همچنین مدعی شد نه حمایت می انصارا..ّ.تروریسم است و از 

را نه باه بنادر حدیاده رسایده باند،      ها  انسانی نظامیان حنثی مقادیر زیاد  از نموشبه

ترین حامی تروریسم در جهاان یعنای ایاران نباند، ایان      ها  بزرگاند و اذر حمایتربنده

طانر  دادند. او همچنین مدعی شاد ناه ایاران باه    ها  خند ادامه نمینظامیان به فعالیتشبه

صاالح از   بادا..ّ. ها و علی عاق سالح به حنثیالمللی را نقض و با قاچآشکار معاهدات بین

نظامیان انقالبی باعث نند. الجبیر افزود نه شبهحل صلح در یمن ممانعت میدستیابی به راه

اناد. در هماین   اند و هزاران نندک را وارد صفن  خند نارده فقر و ذرسنگی در یمن شده

رابطه عبدالملو مخالفی، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن، نیاز ادعاهاایی را علیاه ایاران     

مطرح نرد. این نشست نه در ریاض برذزار شد، وزیران خارجه و راسا  ستادها  ارت  

امارات متحده عربی، اردن، بحرین، پانستان، جیبانتی، ساندان، مبارب، سانگان، ننیات،      

 3مالز  و دولت مستعفی یمن حضنر داشتند.

                                                                                                                                                            
(Council on Foreign Relations؛ خبرذزار  سی.ان.بی.سی؛ بنیاد صلح بین)( المللی نارنگیCarnegie 

Endowment for International Peace ...و) 

2. Abdulmalik Abduljalil Al-Mekhlafi 
 نه می ائتال  در ریاض ذفتها  سیاسی و نظابا اشاره به نشست مقامایران سخنگن  وزارت امنر خارجه ، بهرام قاسمی. 3 

سخنگن   .تراشی نشنرمان برا  صلح در یمن مضحو و بی اساس استادعا  وزیر خارجه عربستان سعند  مبنی بر مانع

المللی نسانی تکرار ادعاها  ناب در اجالس ریاض از بار مسئنلیت انسانی و بیندر ادامه تأنید نمند نه وزارت امنر خارجه 

ذناه و مسلمان مرتکب ها ذرفته تا محاصره و ذرسنگی دادن مردم بیز قتل و تخریب مدارس و بیمارستاننه جنایات شنیعی ا

انسانها  نید بر اینکه حل مشکالت یمن در ذرو تنقف جنگ و ارسال نموأقاسمی با تآقا   اند، نخناهد ناست.شده
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 مان ی هیا علنه جنگ  اظهار داشت ،عربستان عهدیول ،محمد بن سلماندر تحنلی دیگر،  -2

زیارا   ،شاند ن لیعربستان تبد  در مرزها  گرید ..ّ.احزب به ..ّ.انصاراتا  افتیادامه خناهد 

باه ایان معناا    رویداد  در این منطقاه ر  دهاد   المندب است و اذر یمن نزدیو تنگه باب

عربساتان در   عهدیسخنان ول. درصد از مبادالت جهانی متنقف خناهد شد10خناهد بند نه

هاا  سال جار  ذازارش در ماه اوت  نیاز ا  یشند نه پیم انیب یدر حال منیمنرد جنگ 

نشنرش در  یبه حضنر نظام دنیبخش انیمحمد بن سلمان به دنبال پاحانی از این بند نه 

ل  باه  یاز تماا  ییکایدر ذفتگن با دو مقام آمرهمچنین عربستان  عهدیول 4است. منیجنگ 

باا تمااس و مااانره     ینه مخالفت بندالم نرده اعو سخن ذفته  منیاز جنگ  اضیخروج ر

 ..ّ.جنب  انصارا  نه محمد عبدالسالم، سخنگن ین در حالی استا ندارد. رانیواشنگتن با ا

 منیهستند نه ملت  یحیمحاصره، دو ذام صح انیو پا وزاظهار داشت نه تنقف تجا ،منی

اداماه جناگ علیاه یمان،     نظام ساعند  باه   پافشار  اعالم نرد نه و   دارد. اجیبه آن احت

 .رودالملل به شمار میتهدید  جد  و خطرناک برا  امنیت و صلح بین

باار باه منااطق مختلاف یمان حملاه و مناازل         51ذاشاته  هفته ها  سعند  نگندهج -3

ذاشاته عربساتان،    هفتاه در حمالت  .ها را به شدت بمباران نردندمسکننی و مزارع یمنی

بی  از دیگر مناطق بمباران شد. در باقم دو نفر از شهروندان  6استان صعدهدر  5منطقه باقم

در  7هاا  ساعند  منطقاه المالحایم    یمنی نشته و چندین نفر نیز زخمی شادند. جنگناده  

را بارها هد  قرار داده و پنج بار نیز به چهار منزل مساکننی شاهروندان منطقاه بااقم      8الظاهر

                                                                                                                                                            
به اشتباهات خند ادامه  نه ننندذان در این نشست تنصیه نردتبه شرن ،ها  یمنی استذروه تمامی میانو ذفتگن  فراذیر  نهدوستا

 .ندهند و با عارخناهی از مردم یمن زمینه را برا  تنقف جنگ و شروع ذفتگنها  فراذیر فراهم سازند

 هسیاست پرهزینه جنگ در یمن و ادامه آن در تضاد با سیاست اصالحات اقتصاد  است نه بن سلمان در عربستان آغاز نرد. 4

سعند  در قالب این طرح عربستان رو بنده است.روبه ا سابقهاست. این نشنر در دو سال ذاشته با نسر  بندجه بی

از طرح مزایده،  پس سلمان بن ذفته به فروشد.اقتصاد ، بخشی از سهام بزرذترین شرنت نفتی دنیا یعنی شرنت آرامکن را می

 ر برسد.ارزش آرامکن شاید به بی  از دو تریلینن دال

Baqem. 6 

rovince. Saada P7 

Malahith. 8 

Zaher-l. A9 
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          و 10اساتان صانعا   در  9ار باه منطقاه عطاان   ها  سعند  همچنین ش  بجنگنده حمله نردند.

واقع در غرب یمن حمله نردند. طای   13استان حجهدر  12و مید  11بار به دو منطقه حرض14

نیز یاو   17در نهم 16سه بار و منطقه مسنره 15ربأاستان مدر  14روزها  ذاشته منطقه صراوح

و یاو باار    19در منطقه عسایر  18روستا  مجازهنیز بار هشت هاجنگندهاین  بار بمباران شدند.

 .را هد  قرار دادند 21در جازان 20منطقه واد 

باه   رانیا ا ناه  شاد  یمدع  اهیانیدر ب ،مللناردار عربستان در سازمان ،22 خالد منزالو -4

آنهاا را در  مردم و نشنرش،  شرفتیرشد و پ  برا خند یمال  استفاده از دستاوردها  جا

  همچنین ادعاا  . ونندیاستفاده م  یدر خارج از مرزها یباتثیو ب یفتنه و ناامن جادیراه ا

از  یالمللا نیباه معاهادات با     بناد یبشر و عدم پادر رابطه با حقنق رانیا اهینارنامه سنرد 

را باه   رفاارس یماردم غ  هیعل یو ماهب  نکادضیتبع استیو تهران س ستیپنهان ن نسچیه

 ویلجسات  یحاام  رانیا نه شد یمدع زین منی در رابطه با  سعند ندهینما نی. اردیذینار م

و  ویبالست  هاقاچاق منشو  برا منیاست و از بنادر  منیدر  یستیترور اتیعمل یتمام

   .نندمی استفاده انصارا..ّ.اسلحه و مناد منفجره به 

آبان اظهار داشت ناه نشانرش    7محمد آل جابر، سفیر عربستان در یمن، روز یکشنبه  -5

و  همچنین ادعاا نارد    .ساز  راهکار  سیاسی برا  پایان جنگ یمن استبه دنبال فعال

ملل در یمن، برا  حل بحران ها  اسماعیل ولد الشیخ، فرستاده سازماننه ریاض از تالش

                                                            
Attan. 01 

Province Sanaa .11 

Harad District 12. 

 Midi District. 31 

Hajjah Governorate. 41 

Serouh. 51 

Ma'rib Governorate. 61 

Masurah .71 

Nahm. 81 
Majazeh. 91 

Region Asir .02 

Wadi. 12 

Jazan.22 

Manzlawi haledK. 32 
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او تأنیاد نارد ناه     .نناد نننده به میز مااانرات حمایات مای   ها  ماانرهو بازذشت ذروه

ا  یمنی ذفتگن نند تا از دیدذاه آنها آذااه شاند و   هاسماعیل ولد الشیخ باید با همه جریان

سیاسی یمنی در راستا  همین اظهارنظر منابع .ها و پیشنهادها  خند را ارائه نندسمس ایده

اند تا بر اسااس آن میازان   از تالش ائتال  عربی برا  بررسی جامع تحنالت یمن خبر داده

  .حمالت برا  پایان جنگ افزای  پیدا نند

 

 یمن*

را در ائاتال  عربساتان   یو فروند جنگنده تایفنن متعلاق باه   نه ارت  یمن اعالم نرد  -1

ها  مردمی یمن یگان پدافند هنایی ارت  و نمیته .آسمان شرق صنعا سرنگنن نرده است

 .نردناد  سارنگنن  را تاایفنن  ننع از آمریکایی –جنگنده سعند   1396آبان  5روز جمعه 

هاا  مردمای   نیروها  ارت  و نمیتاه نه  خصنص اعالم نردیو منبع نظامی یمن در این 

 .جنگنده تایفنن را با منشو زمین به هنا در منطقه نهم واقع در شمال صنعا منهدم نردند

، 1396آباان   5جمعاه  اعالم نردند نه در روز  انصارا..ّ.یمن و نیروها  ارت  همچنین  -2

انبار مهماات ارتا  عربساتان در     را به سن  M2 یو فروند منشو بالستیو از ننع قاهر

این منشو با دقت بااال  ، ..ّ.رسانی جنب  انصاراایگاه اطالعبه ننشته پ .نجران شلیو نردند

هاا در نجاران وارد   به پایگااه نظاامی ساعند    را و خسارات زیاد   هبه هد  اصابت نرد

الکی، هاا  خبار  عربساتان باه نقال از ترنای الما       این در حالی است رسانه .ه استآورد

اند ناه ایان منشاو باه یکای از منااطق       سخنگن  ائتال  به رهبر  عربستان، اعالم نرده

مسکننی در روستاها  مرز  عربستان در نجران برخنرد نارده و تنهاا منجاب جراحات     

 برخی از نارذران آن منطقه شده است.

ناه  ت مشااوران  أعبدربه منصنر هاد ، رئیس جمهنر دولت مستعفی یمن در نشست هیا  -3

جدید در یمان   ..ّ.اسیس حزبأایران به دنبال تنه  را خند به عهده داشت مدعی شدریاست آن
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ایران از انقالبینن یمان باه عنانان ابازار  بارا        نه و  مدعی شد .و مرزها  عربستان است

نناد و جناگ   ثباتی در نشنرها  مجاور و به خصنص عربستان استفاده مای ایجاد ناامنی و بی

در ایان   .ایاران اسات   در جهات تحقاق مناافع    ،تحمیل نردندیمن نه انقالبینن بر  ا ظالمانه

وزیار امانر    ،وزیر دولت مساتعفی یمان، عبادالملو مخالفای    نشست احمد بن دغر، نخست

 .نالن این دولت حضنر داشتندسئو دیگر م ،خارجه دولت مستعفی یمن

اعاالم   رهیالجز  شبکه خبرجنب  انصاراهلل در مصاحبه با   سخنگن، محمد عبدالسالم -4

خناهناد داد و عماق عربساتان را      یخند در مرزها را افزا اتیعمل یمنی  روهاینرد نه ن

هاد   متحاده عربای   اماارات   تختیپا ،یذفت نه ابنظب نیهمچن  . ودهندیهد  قرار م

اسات.   یمنا ی  روهاین اریبنده نه در اخت ویبالست  هامنشو  برا میو مستق یاصل ینظام

ملل در امنر سازمان کهیفرستاده و نه مصاحبه ذفت نیدر ادامه ا ..ّ.جنب  انصارا  نسخنگ

 است.ارائه نکرده  منیدر  یاسیحل سراه واجرا  ی  برا  چگننه ابتکاریه منی

مهار   29روز شنبه نه شد  یمدع ،منی یدولت مستعف ریوزنخست ،بن دغر دیاحمد عب -5

عادن   جیدر دهاناه خلا   ،23 ساقطر  ریا جزا ویا مه نزدخد 19با  یرانیا قیقا وی 1396ماه 

 ،24 عبادالکنر  رهیا جز رانیگیتنسام مااه   قیقاا  نیا به ذفته بن دغار، ا ه است. شد فیتنق

 تیا عدن واقع شده و تحت حانم جیدر دهانه خل  سقطر ریالجزاشده است. مجمع فیتنق

 قرار دارد. منی

 امارات متحده عربی*

اعاالم نارد، ذازارش تایم نارشناساان       1396آبان  7شبکه خبر  الجزیره روز یکشنبه  -1

هاا  مسالح و شابه   المللی علیه یمن، حمایت دولت امارات از ذاروه ها  بیننمیته تحریم

نا بر این ذزارش، جناگ در  ب .نندیید میأنظامیانی مانند سازمان القاعده در جننب یمن را ت

را « عبااس ابن»به ناام  جننب یمن، نق  شخصی  یمن و به طنر مشخص در شهر عدن در
                                                            

Soqotra .72 

 Abd al Kuri. 82 
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نه منرد حمایت مالی مستقیم امارات است، تقنیت نرده و این شخص به عناصر ساازمان  

طبق ایان ساند،   . منضع خند را در عدن تقنیت نننداست تا تروریستی القاعده اجازه داده 

ابن عباس منرد حمایت مستقیم اماارات اسات و در قباال دریافات پانل، فعالیات حازب       

اسات  در این سند آماده   به ذفته الجزیره،. جننب یمن را محدود نرده است در 25االصالح

. دهاد نه امارات همچنان به اقدامات غیرقانننی خند در بازداشت افراد در یمان اداماه مای   

 طبق این سند نشنرها  عضن ائتال  باه رهبار  عربساتان، از پاایرش مسائنلیت نقاض      

این ساند همچناین    .ننندشنند، اجتناب میاجتماعی و مدنی نه در یمن مرتکب می حقنق

نشده( اجازه داده   ابنعباس ) فرد  نه هنیت و نقش  به طنر نامل افشانه نند فاش می

تنگاه   ب غرب یمن نه بخشی از آن مشر  بردر جنن عناصر داع  در استان تعزاست تا 

ر نفان  حازب   المندب است، مستقر شنند و مناضع خند را تقنیت ننند تا با ایان ناا  باب

 .محدود شند االصالح

 

 عربستان و امارات متحده عربی*

رغم اتحاد میان دو نشنر اماارات و  علی 26همانگننه نه در ذزارش نخست به آن اشاره شد

رسد ناه برخای   ها در یو جبهه در عرصه جنگ یمن به نظر میعربستان و قرار داشتن آن

 سازد:به تدریج از هم دور می ها رااختالفات تانتیکی، سیاسی و اعتقاد  آن

                                                            
Islah-The Yemeni Congregation for Reform, frequently called Al. 92 

  هاذروه تیفعالبه دلیل  منی یمناطق جننب( در شهروندان  یو ربا سرقت ، ریجنگ، درذها )شدت ذرفتن ناامنی -1 .26

امارات    باعبدربه منصنر هادو   عربستان سعند یاسیو س یتیامن اتمنازعو  هانشمک و وابسته به القاعده  یستیترور

 ها در ائتال  علیه یمن؛رغم اتحاد آنمتحده عربی علی

 در مناطق مختلف هایناامن  یافزا قیاز طر منیخند در  یاسیو س ییایذسترش حنزه نفن  جبرافتالش عربستان و امارات برا   -2

عبدربه همکار  به عربستان با  یدر مناطق شرق ویکه، به منیمربع از خاک  لنمتریهزار ن 42الحاق  ی:طق جننبمناویکه به  این نشنر،

 تنسم امارات؛ « سقطر» رهیبه خصنص جز منی یاز مناطق جننب ییهابخ و در اختیار ذرفتن ننترل  منصنر هاد 

ا  حزب االصالح، شاخهحمایت عربستان سعند  از  و منی یدر مناطق جننب یمحل  روهایدر انتصاب نامارات دخالت  -3

ذیر  المسلمین تنسم عربستان( و از این رو شکلرغم تروریست خناندن اخنانالمسلمین در این نشنر )علیاز اخنان

 ها  متعدد مسلح با اهدا  متفاوت امنیتی در این نشنر.ذروه
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تفاوت دو نشنر در برخی از اهدا  خند در صحنه جناگ یمان: اعتقااد اماارات متحاده       -1

آمیز بندن مداخله نیروهای  در جنگ یمن در راساتا  دساتیابی باه اهادافی     عربی به منفقیت

رذاار  بار سیاسات   از یو سن و تأثی انصارا..ّ.طلبی چنن، مبارزه علیه القاعده و تحدید تنسعه

در حقیقات، وجاند نانعی سکنالریسام      .ذرایی وهابی از سن  دیگرداخلی عربستان و افراط

 ؛ها  امارات و مخالفت آن با برپایی اسالم سیاسی در نشنررسمی در سیاستنیمه

ها  داخلی متفااوت در جناگ یمان:    اختالفات عربستان و امارات در حمایت از ذروه -2

نفاایتی عبدرباه   جننب یمن و اعتقااد باه بای    طلبجدایی نیروها  نظامی اتحاد امارات با

 نیروهاا  حمایت عربستان از هاد  و همچنین متعهد ماندن باه  در مقابل و  ،منصنر هاد 

 وابسته به و ؛

رئیس جمهنر  ساابق  صالح،  م امارات به حمایت از علی عبدا..ّ.ترغیب عربستان تنس -3

و همچناین برخانردار  و  از    انصارا..ّ.میان و  و نیروها  اختال   با هد  ایجاد، یمن

 ا  و سیاسی یمن؛ها  قبیلهها  الزم برا  متحد ساختن تمامی جناحویکذی

دغدغه مداوم عربستان از عدم برخنردار  از نیروها  زمینی در یمن و هاراس از اماارات    -4

رو تضعیف منقعیت عربستان در حیاط ها  راهبرد  در این نشنر و از این در بنا نهادن پایگاه

 خلنت سنتی خند؛

هاا   باا حضانر یاافتن در آب    انصارا..ّ.امارات در مقابله با تنانایی منشکی  دستیپی  -5

( و از این رو نمو به باز نگاه داشتن تنگاه  27لندآفریقا  شرقی )اریتره، جیبنتی و سنمالی

                                                            
جدا  یبه خند داده و از نشنر سنمال 1991 سال از یسنمال یمالپنج استان ش لیاست نه قبا ینام لندیسنمال  جمهنر. 27 

تنها  المللنینشناخته است و در سطح ب تیرا به رسم لندیسنمال  نشنر چیاست. هننز ه سایهرج لندیسنمال تختیاند. پاشده

 .شندیشناخته م یمنطقه خندمختار از سنمال ویبه عننان 
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و همچناین تاالش    28یمنای ساقطره   المندب و حضنر نیروها  نظامی یمن در جزیاره باب

 امارات برا  به دست ذرفتن ننترل شهر بندر  حدیده در دریا  سر ؛

ترغیب عربستان تنسم اماارات باه عادم حمایات از حازب االصاالح )شااخه یمنای          -6

المسلمین تنسام عربساتان( باه دلیال     رغم تروریست خناندن اخنانالمسلمین، علیاخنان

ا  و یمنی و عدم اعتقاد مقامات اماارات باه ایان تمایزهاا و     یلهها  قببرخنردار  از ریشه

 ها.ویکذی

 

 کویت*

مبنای بار    1396آباان   3دار  آمریکاا در روز چهارشانبه   به دنبال تصمیم وزارت خزانه -1

  سساه و ؤم 2 ،1396آباان   4شانبه  پنجنیز روز  تیننتحریم برخی از نهادها و افراد یمنی، 

القاعاده و داعا  در فهرسات     یسات یترور  هاا از ذاروه  تیهام حمارا به ات منیتبعه  11

  هاا عربساتان و تاالش   کا،یبا آمر  ارچنب همکارهدر چ میتصم نیقرار داد. ا سمیترور

 یبا حضنر تماام  اضیدر ر ینه به تازذ 29"سمیترور یمقابله با منابع مال یالمللنیمرنز ب"

 هیریسسه خؤنرد نه مخاطرنشان   و 30، صنرت ذرفته است.هشد سیسأعضن ت  نشنرها

 نیا در ا مان یتبعاه   11است، باه هماراه    منینه مقر آنها در  31ریلخاالرحمه و سنپر مارنت 

و  کاا یرا آمر سام یترور یمقابلاه باا مناابع ماال     یالمللا نیمرنز با  استیفهرست قرار دارند. ر

تانان باه   از دیگر نشانرها  عضان ایان مرناز مای     عربستان به طنر مشترک بر عهده دارند. 

مرناز در   نیا ا سیسأتنافقنامه تننیت، عمان، بحرین، قطر و امارات متحده عربی اشاره نرد. 

 شد.  امضا اضیدر ر 2017ماه مه  21 خیتار
                                                            

Socotra. 33 

g Targeting Center (TFTC)Terrorist Financin. 43 
و  "ذاار آینده سرمایه"برا  شرنت در ننفرانس 1396آبان  3دار  آمریکا، روز چهارشنبهاستین مننچین، وزیر خزانه.30 

این مرنز وظیفه مبارزه  در ریاض به نشنر عربستان سفر نرده بند. ،"المللی مقابله با منابع تروریسممرنز بین"همچنین افتتاح 

اهلل لبنان، طالبان و لشکر طیبه را بر عهده داشته و به ادعا  خند از هایی چنن، القاعده، داع ، شبکه حقانی، حزبوهبا ذر

 نند.ها  برخاسته از ایران، سنریه و جنگ یمن حمایت میمنطقه خاورمیانه در مقابل تهدید

Al Khayr Supermarket. 63 
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 انگلیس*

 بر لزوم دسترسی ،وزیر مشاور انگلیس در امنر خاورمیانه و شمال آفریقا ،32لیستر برتا -1

الزم و اجتناب از ارائه اطالعات ذماراه ننناده و    سازمان ملل در یمن به اطالعات نهادها 

عربساتان   و  باه سافر  از وزیر مشاور انگلیس یادآور شد ناه هاد     .نید نردأنادرست ت

سعند  انجام هماهنگی و اقدام مشترک در خصنص یمان و بررسای راهکارهاایی بارا      

در هماه   انگلایس ناه  ذفات  همچنین لیستر برت ا .است این نشنرجنگ در دادن به پایان 

امارات و آمریکا بارا  پایاان دادن باه بحاران یمان و ایجااد        ،اقدامات با عربستان سعند 

متحادان خاند در    انناد انگلایس هام م  ناه  او یادآور شد  .نندراهکار سیاسی هماهنگی می

و ذاروه   ..ّ.احازب  یی مانناد، هامنطقه نسبت به اقدامات ایران و حمایت این نشنر از ذروه

 و این منضنع را با مقامات ایران در میان ذااشته است. غیره نگران است و انصارا..ّ.

ها  بریتانیا از اختال  جد  سیاساتمداران بریتانیاایی در خصانص مشاروعیت     رسانه -2

دهناد. در ذازارش و ارزیاابی وزارت نشانر بریتانیاا،      فروش سالح به عربستان خبار مای  

ا  و حملاه باه   هاا  خنشاه  ستفاده از بماب رویه خشننت ازجمله، اعربستان به اعمال بی

ها متهم است. در این ذزارش از حملاه باه باازار و    ها، مدارس و نارخانهغیرنظامیان، خانه

هایی در خصنص حمله به غیرنظامیاان در حاال فارار و تعقیاب آناان باا       همچنین ذزارش

ه در شامال،  افزایاد نا  عملیات هنایی و بالگرد سخن به میان آمده است. این ذازارش مای  

غرب و مرنز نشنر شرایم انسانی و امنیتی وخیم است و در بسایار  از مانارد باه نقاض     

مصنبه )ج( نننانسینن اروپایی )نننانسینن مربنط به وضع پناهندذان، 15/ یا ماده و 3ماده 

، وزیر دولت سایه )وابساته باه حازب    33( منجر شده است. فابیان هامیلتنن1951ژوئیه  28

( اظهاار  2016انتبر  22) 1396مهر  30، نیز روز یکشنبه 34  صلح و خلع سالحنارذر( برا

نار، در دوره زعامت احتمالی و  سالح تنها به داشت نه بر خال  سیاست دولت محافظه

                                                            
Alistair James Hendrie Burt. 84 

Hamilton-bian UziellFa. 94 

and Disarmament Peace for Minister Shadow. 05 
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بایاد تنجاه    .ننناد نشنرهایی داده خناهد شد نه از آنها برا  اهدا  دفااعی اساتفاده مای   

دساته  م متحدان عربستان سعند  نیز بشند؛ یعنی آنداشت نه این ممننعیت باید شامل تما

، در این جنگ مرذباار  2015از نشنرهایی نه از زمان آغاز حمله ائتال  به یمن در مارس 

فابیان هامیلتنن، در این زمینه افزوده است نه جرمی ننربین، رهبر حزب  .اندشرنت داشته

عربای، بحارین،   به اماارات متحاده   ها  انگلستاننارذر بریتانیا، برا  تحریم فروش سالح

   .آوردننیت و مصر فشار بیشتر  می

 

 آمریکا*

حال  ناه راه  سات یبااور ن  نیبر ا کایآمرنه  نرد دینأت منیدر  کایآمر ری، سف35متئن تنلر -1

در طانل ساه ساال     منیملت   رعادینه باعث درد و رنج غ منیدر   ریدرذ  برا ینظام

تاداوم   یبه بررس ریدرذ  هاطر  یما با تماماز این رو "باشد:  یحل مناسبشده است، راه

 ".میپارداز یو ثابات ما   ریفراذ یحلماانرات و تنافق بر سر راه زیبس و رفتن بر سر مآت 

توقف   در این نشنر باید بار ساه اصال،    نهایی حل سفیر آمریکا در یمن اعالم نرد نه راه

 مرحلفه گفرار   و وستانه فوریهای بشردرسانیعدم ممانعت از کمک، جنگ و درگیری

فرساتاده   ،خیولاد شا   لیسماعا  هانشنرش از تالش تیبر حما کایر آمریسفاستنار باشد. 

یتنهاا خندشاان ما    هایمنیو ذفت:  36نرد دینأدر تحقق صلح ت ،منیسازمان ملل به ویکه 

 انیا ب نیهمچنا  منیدر  کایآمر ریبه تنافق برسند. سف داریبر سر راه حل عادالنه و پا تنانند

 ییاما سطح بااال  ،میدهیادامه م یاسیبه راه حل س یابیدست  ما تعهدمان را در راستا"نرد: 

                                                            
Ambassador Matthew H. Tueller. 15 

به ، خیولد الش لیسفر اسماع انیاز آن پرده برداشته شده در جر یعرب  هانه در رسانه  دینه طرح جد رسدیبه نظر م. 36 

در  ریدرذ هاانیاز جر یبه برخ دیداده است نه طرح جد رشمنابع ذزا نیا روزنامه العرب به نقل ازعربستان مطرح شده است. 

 نه ی. در حالدیفراهم آ منی اطرح به راهکار حل بحران نیا لیتبد  الزم برا نهیزم  یآن پ یارائه شده تا با بررس منیبحران 

و  من،ی یمستعف جمهنرسیرئ ، ر هاد، عبدربه منصن1395مهر ماه  29در روز شنبه  اض،یدر ر خیهمزمان با حضنر ولد الش

تا نننن از  دیجد  شنهادیشدند نه طرح پ یمنابع مدع نینرده بندند، ا دارید کا،یخارجه آمر ری، معاون وزلدیسترف دینید

 .بزرگ برخنردار بنده است  و استقبال نشنرها تیحما
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خاند  باه مناافع   یابیدسات   بارا  هاا  ریا ها از درذطر  یوجند دارد و برخ  اعتمادیاز ب

 ییکایآمر ریسف نیا ".شندیصلح دشنار م  به سن شرفتیپ جهیدر نت ننند،یسن استفاده م

نه   به طنر میاز جنبه بشردوستانه داشت ییهاشرفتیما پ نیبا وجند ا"براز نرد: ا نیچنهم

یرساننمو نیو ا میدالر ارائه داد ننیلیم 637را به ارزش   ابشردوستانه  هایرساننمو

در  یوباا و آوارذا    ماار یب ه،یمبارزه باا سان تبا    تن در راستا ننیلیبه حدود ش  م ها

و دیگار   گریو د کایآمر انیم یاست و من معتقدم نه روند هماهنگ دهجنگ نمو نر جهینت

 "ها پیشرفت چشمگیر  داشته است.طر 

سردرذمی و تردید مقامات آمریکا از نق  نشنرشان در جنگ یمن از دیگار مانارد     -2

ذران را به خند جلب نرده است. از این رو همانگننه نه در ذازارش  است نه تنجه تحلیل

اشاره شد، نمایندذان ننگره آمریکا در صدد ناه  نقا  آمریکاا در جناگ    نخست به آن 

ها  سیاسای و  ، به دلیل افزای  هزینه37یمن از طریق اقدام برا  تصنیب طرحی در ننگره

اقتصاد  و همچنین نگرانی از دست داشتن آمریکا در حمله علیه غیرنظامیاان ایان نشانر    

میلیاارد  110ر به تازذی قرارداد  نظامی به ارزشاند. این در حالی است نه این نشنبرآمده

دالر با عربستان امضا  نرده است. از این رو مقامات آمریکایی با چالشای پیچیاده در ایان    

ند نه در یو سن  آن عربستان، نشنر متحدشان در منطقه قرار دارد و در اخصنص مناجه

در این میاان فشاار    38.نصارا..ّ. اذناه یمن و احتمال پیروز  سن  دیگر آن بمباران مردم بی

                                                            
، نماینده  )Mark Pocan(نالیفرنیا، مارک پننننماینده دمننرات از ایالت  ، )Ro Khanna(این الیحه تنسم رو نانا. 37 

 Walter) از ایالت ننتانی و والتر جننز (Thomas Massie) تنماس ماسی خناه از ایالت ویسکانسن،جمهنر 

Jones) نارولینا  شمالی ارائه شده و خناستار خروج نیروها  آمریکایی از جنگ یمن شده است؛ مگر آنکه ننگره  ایالت از

 ها  آمریکا به عربستان مجنز  صادر نند. ها و همچنین نموه حضنر آنبرا  ادام
ها  آمریکایی در منرد حمایت از ستاد مشترک نظامی ایاالت متحده در وانن  به انتقاد یکی از رسانه2017در سمتامبر  .38

ها  سعند  و لبان برا  جنگندهها  واشنگتن از ریاض تنها در حد اعزام خعربستان در جنگ علیه یمن اعالم نرد نه حمایت

ذیرد. زدایی در آن منطقه صنرت میمحدود لجستیکی است نه با هد  تن ها  مستشار  و پشتیبانی خی حمایتارائه بر

ذیر  هنشمند علیه غیرنظامیان یمنی را از جانب مرنز فرماندهی هنایی ارت  آمریکا ستاد مشترک آمریکا ارائه خدمات هد 

ها  سعند  نقشی ندارند. اما با وجند ذیر  هنشمند جنگندهفت نه نظامیان آمریکایی در سیستم هد تکایب نرد و ذ

دهد نه آنها از ایفا  نق  این نشنر در جریان بحران تکایب این مرنز، طرح ارائه شده از سن  نمایندذان آمریکا نشان می

ه تا این نمایندذان به فکر خروج آمریکا از وضعیت به نظر آنها ها  سیاسی و اقتصاد  منجر شدیمن نگرانند و افزای  هزینه
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ها  تسلیحاتی در ننگره در راستا  تداوم جنگ در یمان را نیاز   ها  قدرتمند شرنتالبی

 تنان نادیده انگاشت.  نمی

 

 بشری بحرانابعاد انسانی و حقوق*

تنصایف نارده و از    "دهناده تکان"انسانی در یمن را بسیار ملل متحد، وضعیتسازمان -1

یاو   .المللی را مراعاات نمایناد  ذیر در جنگ یمن خناسته است تا قنانین بینها  درذروه

هاد  از   ناه  نیاد نارد  أمتحد با اشاره به بازدید اخیر خند از یمن ت مللمقام ارشد سازمان

، مسائنل  39کامارک لننا  .ه استانسانی در یمن بنداین سفر شناخت بهتر وضعیت بحرانی

ذیار  بیماار  وباا،    هماه ناه   ل متحد در یمن، افازود دفتر خدمات بشردوستانه سازمان مل

ذسترش سریع این بیمار  و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، وضعیت انساانی در ایان   

باه ذازارش ساازمان بهداشات جهاانی،       .رو سااخته اسات  هنشنر را با بحران شدید روبا 

اد  از ایان  هزار نشته برجا  ذاارده است نه شمار  زی 9ها در یمن، نزدیو به درذیر 

ملال متحاد   بر اساس ذزارش دفتر خدمات بشردوستانه سازمان .هستندافراد از غیرنظامیان 

ها  انساانی نیازمناد هساتند. ایان مقاام      میلینن نندک یمنی به نمو 11در یمن، بی  از 

سازمان ملل در سفر به یمن ذفتگنهایی در عدن و صنعا داشت و از مقامات یمنی در عدن 

ها  بشردوستانه را به هماه  امکان دسترسی برا  رساندن نمونمند تا است خندرو صنعا 

و  همچنین خناستار از سرذیر  پروازها  تجاار  و بشردوساتانه    .نیازمندان فراهم ننند

در سفرش شاهد نندنان یمنی بند نه از سن تبایه  نه لنناک ذفت .در فرودذاه صنعا شد

برقای و  هایی دیدن نرد نه به شدت دچار بای ستاناز بیمارهمچنین و   .برندحاد رنج می

سات حقانق دریافات    ا هاماه مالقات نرد نهبخ  بهداشت  ی ازنارننانبا آبی بندند و بی

از . سازمان ملل بحران یمن را بزرذترین بحران انسانی جهان تنصیف نرده است. اندنکرده

                                                                                                                                                            
 30مبهم و نامشخص فعلی در یمن باشند. در صنرت تصنیب طرح ماننر در ننگره، نظامیان آمریکایی مجبنر خناهند بند تا 

 .یه یمن بیرون بکشندروز پس از تصنیب قاننن از یمن خارج شده و تمام نیروها و ادوات جنگی خند را از ائتال  سعند  عل

Mark Lowcock. 65 
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نفر نیز زخمی  58600ود نفر در جنگ یمن نشته و حد 8650تانننن بی  از  2015مارس 

 .انداند نه بسیار  از آنها غیرنظامی بندهشده

  ماریب انیاعالم نرد نه شمار قربان 1396آبان  4روز پنجشنبه  یسازمان بهداشت جهان -2

 نیاولا  ییاز شناسا نه افزود یاست. سازمان بهداشت جهان دهینفر رس 2180به  منیوبا در 

 اند.جان خند را از دست داده  ماریب نیا رنفر بر اث 2180 منیوبا در   ماریمنرد ابتال به ب

اناد. طباق اعاالم ساازمان     مبتال شاده   ماریب نیبه ا منینفر در  415هزار و  872 نیهمچن

 نرده است. دایپ نعیش منیاستان  22استان از  21وبا در   ماریب ،یبهداشت جهان

ماارات در جنانب یمان در اعتاراض باه      ها  زندانی تحت نظر اها نفر از بازداشتیده -3

بازداشت بدون طرح اتهام و محانمه و وضعیت خفقان آور زنادان منطقاه بئراحماد بارا      

   .روز پیاپی اعتصاب غاا نردند چندمین

به دادستانی و دستگاه قضایی هستند تاا  خند ها  یمنی خناهان واذاار  پرونده بازداشتی

 .به قضیه آنها رسیدذی شند

ها  اعتراضی در برابر زندان ائتال  عربای  ها هم با برپایی تجمعا  این بازداشتیهخانناده

         هاا  نیروهاا  ائاتال  عربای در    صدها نفار در زنادان   .خناهان آزاد  فرزندانشان شدند

      برناد و مادت حابس برخای از آنهاا از     به سر می ،احمد نه تحت نظارت امارات استبئر

هاا در  ها در این زنادان المللی بازداشتینید نهادها  بینأبنا به ت .استسال هم فراتر رفته 2

آور و منرد آزار و ا یت مسئنالن زندان هستند و برخی هام زیار شاکنجه    وضعیتی خفقان

 .بازندمیجان 
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های صورت گرفته در مراکز خبری و مطالعاتی عربی و غربی در بندی تحلیلب( جمع

 خصوص بحران یمن  

ارات ولیعهد سعند  مبنی بر ادامه جنگ در یمان باه منظانر جلانذیر  از تبادیل      اظه -1

دیگر در مرزها  جننبی سعند ، باه معنای طانالنی شادن جناگ       یاللهبه حزب ..ّ.اانصار

باا  و ذفات وذان    قیا جناگ از طر  نیا است ناه ا  انمع نیاظهارات به ا نیا نیهمچن .است

نان ناردن جناب     شهیلکه هد  از آن رها حل و فصل نخناهد شد، بتمام طر  تیرضا

 قیا از طر ایچه با خلع سالح داوطلبانه نه هرذز ر  نخناهد داد و  ،است منیاهلل در انصار

 .داردوجند  دیترد  مدت جانم در ننتاهدست زیمنرد ن نینه در ا یشکست نظام

یاناه  ها  دولت دانلاد تراماد در قباال خاورم   ها حانی از آن است نه سیاستپکوه  -2

منجب حمایت بیشتر این نشنر )در مقایسه با دوران ریاسات جمهانر  بااراک اباماا( از     

ها  تروریستی چانن،  ذروهد اهدا  خند در جنگ یمن شده است و عربستان برا  پیشبر

ها  اخیر بارا  تحقاق   القاعده و داع  از وضعیت نابسامان انسانی و جنگی یمن در سال

 اند.اهدا  خند بهره برده

ها  ایاران و عربساتان در قالاب    به اعتقاد برخی از محققان جنگ یمن ناشی از رقابت -3

دار  ا  نیست، بلکه تداوم منازعاات ریشاه  اختالفات شیعه و سنی و یا تحقق منافع منطقه

نشین شمالی این نشنر در جریاان بانده و   ها میان دولت یمن و قبایل حاشیهاست نه سال

مشروعیت و نارایی دولت مرنز  در صنعا به چنین جنگی منجار  به دلیل ناه  تدریجی 

 شده است.  

 با تنجه به حمایت آمریکا از ائتال  به رهبر  عربستان در جنگ یمن، )ارائاه آمانزش   -4

هاا  نظاامی در اختیاار هناپیماهاا  ساعند       به نیروها  نظامی سعند ، قرار دادن پایگاه

تناناد نقا    ر سالح به عربستان( این نشنر میذیر  و فروش میلیاردها دالجهت سنخت

تانان باه تهدیاد عربساتان باه      مهمی را در بهبند وضعیت یمن ایفا  نند، نه از جملاه مای  
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ها  نظامی، تحت فشار قارار دادن عربساتان بارا  پایاان     ها و حمایتمتنقف نردن نمو

مرزهاا  ایان    المللای در باان باین  ها، پایرش استقرار نیروها  صلحبخشیدن به خصنمت

نشنر با یمن، منافقت با راهکار داخلی یمنی برا  حل وفصل مناقشه یمن و پایرش نق  

 ها در دولت آینده این نشنر اشاره نرد.حنثی

هاا  شادید  را از سان  مقاماات     اعتاراض  انصارا..ّ.اذرچه هرذننه ماانره آمریکا با  -5

هر  این ذروه و حمایت ایاران از  واشنگتن در پی خناهد داشت )با تنجه به شعارها  ظا

ننناده بانده و در حقیقات    نه این ظاناهر ذماراه   بدانندذااران آمریکا باید آن(، اما سیاست

ا  هستند ناه هایچ انگیازه و قصاد  بارا       ها  خاورمیانهها  یمن از معدود ذروهحنثی

  افراطای چانن،   هاا مقابله با آمریکا یا اسرائیل ندارند و همناره در حال مباارزه باا ذاروه   

ذارا  سانی در   ها  اساالم اند و این عربستان سعند  است نه ذروهداع  و القاعده بنده

ها  خارجی از یمن را حمایت نرده است. همچنین قبایل شمالی یمن آماده پایرش نمو

  40هر نشنر  از جهان هستند.

نردار باشند نه تمرنز المللی باید از این آذاهی و بصیرت برخها  بینآمریکا و سازمان -6

ها  منجند میان ایران و عربستان، تنها منجب باه تاأخیر افکنادن تحقاق صالح و      بر تن 

نارها  ننننی ها و راهرسد تالششند. این در حالی است نه به نظر میسازش در یمن می

فرستاده ویکه سازمان ملل، بدون تنجه به عنامال اصالی جناگ ناه در بااال باه آن اشااره        

هاایی  دولت نامشروع و عدم سازش نیروها  حنثی در شامال یمان(، تنهاا بار مؤلفاه     شد)

 ها و برقرار  مجدد دولت جمهنر  در این نشنر تکیه دارد.نشینی حنثیچنن، عقب

تنان ذفت نه طرح جامع برا  خاتمه بخشیدن باه جناگ   میاز نگاه برخی نارشناسان  -7

 ها باشد:ننننی باید دارا  این ویکذی

                                                            
 مند شدند.اسرائیل نیز بهرهرژیم ها  محرمانه نظامی نمواز حتی  1960این قبایل در جنگ داخلی دهه . 40
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منطقه تشکیل یافتاه اسات:    3تقسیمات داخلی یمن را به رسمیت بشناسد: این نشنر از  ل (ا

ا  قدرتمناد؛  ها با انثریت جمعیات شایعه و اتحادهاا  قبیلاه    ، خانه جنب  حنثیشمال یمن

و سامس برخانردار  از حکنمات     1967تاا   1839، مستعمره انگلایس از ساال   جنوب یمن

با جمعیت سنی و سااختارها  ضاعیف و رو باه     1990سال  نمننیستی تا زمان اتحاد یمن در

 ها  برخنردار از استقالل سنتی؛)حضرمنت(، با جمعیت حضرمی شرق یمنا  و افنل قبیله

ها را بر هیچ یو از این مناطق نباید بر دو منطقه دیگر برتر  یافته و یا ننترل نامل آن ب(

 عهده ذیرد؛

ملت جدا  3ها با یکدیگر نباید منجب تقسیم یمن به آنها  همچنین این مناطق و تفاوت ج(

 از هم شند؛

برا  ایجاد نظامی فدرالی با در نظر ذرفتن میزانی از خندمختار  بارا  هار یاو از ایان      د(

مناطق و ایجاد دولت مرنز  برا  حفظ حانمیت ارضی و منابع نشانر و همچناین پیشابرد    

 سیاست خارجی تالش نند؛ و

تلخ اشرا  داشته باشد نه بزرذترین تهدید برا  آیناده یمان، ایاران یاا      به این حقیقت ه(

 41عربستان و یا حتی جنگ داخلی نبنده، بلکه نمبند منابع آبی است.

 

 

 

 

 

                                                            
. شاید آبی خناهند شددچار نمبند آب و یا بی 2018ملل بیشتر مناطق شهرنشین یمن تا سال بر اساس برآوردها  سازمان41 

حرنت دادن مردم شهرنشین به مناطق برخنردار از عننان داشته قصد دارد پس از پایان جنگ با عربستان  ستبه همین دلیل ا

  این معضل مردم یمن را حل نند!  ساز  ذسترده آبها  شیرینآب و پروژه
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 بندیجمع

باه   ..ّ.نگ در یمن تا شکست نامل انصارامقامات عربستانی از سنیی در خصنص تداوم ج

هاا   سن  دیگر در خصنص مااانره ذاروه   عننان یکی از نیروها  قدرتمند در یمن و از

رسد ذنیند. با تنجه به اظهارات مقامات سعند  به نظر میمختلف در این نشنر سخن می

حلی ترنیبی از تداوم جنگ و پیشبرد ماانره هستند؛ تاداوم جناگ و   آنها به دنبال یافتن راه

ها مبنای بار   است سعند تهدید به منظنر فشار آوردن بر انصاراهلل و تسلیم آن در برابر خن

المللای بارا    باین  تادابیر هاا و  تالش تمامیتانننن . یس جمهنر مستعفی یمنئبازذشت ر

حل و فصل بحاران یمان بای نتیجاه      جهتآمیز و ماانره محنر ها  مسالمتاتخا  روش

اناداز صالح،   ، چشام با تحنالتی نه در این ذازارش از آن ساخن راناده شاد    مانده است و 

 .رسدبه نظر نمیامیدوارنننده 

 


